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Opplevelsesvegen om Nutheim – 
Skredfarekartlegging 
Sammendrag 
Prosjektet Opplevingsvegen om Nutheim er et samarbeid mellom Hjartdal og Seljord 

kommune, og det jobbes med muligheten for å plassere en sykkel- og turrute på vestsiden 

av Flatsjå. I den forbindelse er det utført en skredfarekartlegging for planlagt turvei langs 

Flatsjå.  

Skred AS har kartlagt den vurderte strekningen opp mot sikkerhetsklasse S1 i Plan- og 

bygningsloven. Dette innebærer at den nominelle årlige sannsynligheten for skred ikke skal 

overstige 1/100 langs en enhetsstrekning på 30 m. Det er vurdert at to delstrekninger på til 

sammen ca. 300 m av turveien ikke tilfredsstiller sikkerheten for skred grunnet faren for 

steinsprang og isnedfall. Dette innebærer at det er behov for sikringstiltak for å tilfredsstille 

sikkerhetskravene mot skred i TEK 17 i disse områdene. Vi foreslår at det minimum utføres 

fjellrensk for nedre deler av fjellskjæringen for planlagt boardwalk, i tillegg til at det i 

nedkant av en bratt steinur bygges en gabionmur som stopper de minste utfallene. 

Vi anser det som umulig, ikke minst fra et kostnad-/nytteperspektiv, å sikre hele den 

vurderte strekningen mot skred. Dette innebærer at det alltid vil være en liten risiko 

forbundet med å benytte turstien. Vi vil likevel ikke konsekvent fraråde og legge til rette for 

en tursti da risikoen for å bli truffet er svært liten grunnet lav sannsynlighet for skred, samt 

kort oppholdstid i skredutsatt område for brukeren. Dersom det ønskes å tilrettelegge for en 

tursti i området, anser vi det som viktig at brukeren informeres om risikoen knyttet til skred 

langs turveien. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet Opplevingsvegen om Nutheim er et samarbeid mellom Hjartdal og Seljord 

kommune for å legge til rette for næringsutvikling i området når dagens E134-trase om 

Nutheim blir omgjort fra europavei til fylkesvei. Skred AS har tidligere utarbeidet et 

skredfaglig notat angående muligheten for plassering av en sykkel- og turrute på vestsiden 

av Flatsjå (Skred AS, 2018). Dette notatet beskrev ulike skredtyper som er aktuelle langs den 

planlagte turveien, samt generelt om risiko og konsekvens av skredhendelser. 

Risikoreduserende tiltak ble også diskutert.  

I denne rapporten er det utført en skredfarekartlegging av området, opp mot 

sikkerhetsklasse S1 i Plan- og byggteknisk forskrift, TEK 17, hvor årlig nominell sannsynlighet 

for skred ikke skal overstige 1/100.  

1.2 Mål 
Skred AS er bedt om å utføre en skredfarevurdering for planlagt tursti langs vestsiden av 

Flatsjå. Dagens krav til sikkerhet mot skred, definert i TEK17 med veileder, skal legges til 

grunn for vurderingene. Vurderinger og leveranse skal utføres i tråd med nasjonale 

retningslinjer, beskrevet i NVE veileder 8-2014, «Sikkerhet mot skred i bratt terreng» (NVE, 

2014).  

1.3 Befaring 
Befaring i området ble utført 2019-05-15 av Nils Arne K. Walberg, Skred AS. Det var halvskyet 

oppholdsvær og god sikt under befaringen. Befaringen ble foretatt både til fots og med 

drone. Kart- og befaringsnotater ligger vedlagt. 

1.4 Forbehold 
Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det 

kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. 

Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det ble observert på befaring, på 

tilgjengelige flyfoto, og på kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan 

det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny vurdering. 
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2 Krav til sikkerhet mot skred og risikoakseptkriterier 

2.1 Aktuelle krav  

Det er opp til kommunen å vurdere aktuelle krav til sikkerhet. I tidligere notat (Skred AS, 

2018) ble ulike krav og retningslinjer som antas relevante for dette prosjektet presentert og 

diskutert. Dette inkluderte Plan- og bygningsloven og Statens vegvesen sine retningslinjer for 

risikoakseptkriterier for skred på veg.  

Skred AS vurderer at det er argumenter som tilsier at opplevelsesstien kan plasseres i 

sikkerhetsklasse S1 i TEK 17. Dette innebærer at den nominelle årlige sannsynligheten for 

skred ikke skal overstige 1/100. Begrunnelsen for valget er 1) at etableringen av stien langs 

vestsiden av Flatsjå kan innebære etablering av et eller flere bryggeanlegg (boardwalk), noe 

som faller inn under sikkerhetsklasse S1 i Plan- og bygningsloven. Og 2) at oppholdstid og 

konsekvenser, i hvert fall i tursesongen, er større for en turvei enn for en offentlig vei 

beregnet for biltrafikk. Risikoakseptkriteriene bør derfor være strengere enn Statens 

vegvesen sine retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på vei. 

2.2 Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og 

tilbygg: 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 

miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 

som følge av tiltak.» 

Byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og 

tilhørende uteareal (Tabell 1). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for 

skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse 

og/eller større materielle skader. I veilederen til TEK17 gis retningsgivende eksempler på 

byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2019).  

Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til 
byggteknisk forskrift, TEK17 (DiBK, 2019). 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 

S2 Middels 1/1000 

S3 Stor 1/5000 

 

I sikkerhetsklasse S1 inngår byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det 

er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Mindre brygger og 

lagerbygninger med lite personopphold er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller 
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der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Driftsbygninger i 

landbruket samt parkeringshus og havneanlegg er nevnt som eksempler.  

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der 

det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk 

som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er: 

- eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter  

- arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted hvor det normalt oppholder 

seg mer enn 25 personer  

- skole, barnehage, sykehjem og lokal beredskapsinstitusjon 

Kravet til sikkerhet for uteareal tilhørende bygninger, skal i utgangspunktet være lik kravet til 

bygningen. Allikevel åpner lovverket for å redusere sikkerhetsnivået til uteareal med en 

klasse, dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som 

må vurderes i denne sammenheng er blant annet eksponeringstiden for personer og antall 

personer som oppholder seg på utearealet. 

2.2.1 Om årlig sannsynlighet og gjentaksintervall 

Skredfare angis som regel ved årlig sannsynlighet. For gjentakende skred, slik som snøskred, 

brukes ofte begrepet gjentaksintervall om det samme. Et snøskred med gjentaksintervall 

1000 år (ofte kalt 1000-årsskred) har en årlig sannsynlighet på 1/1000, det vil si 0,1 prosent. 

Dette utelukker ikke at en i en skredbane kan få to 1000-årsskred med kort tids mellomrom. 

Sannsynligheten for at et byggverk eller infrastruktur skal rammes av skred er avhengig av 

sannsynligheten for at et skred skal løsne, og sannsynlig skredløp og utløpsdistanse. 

Forskriften angir krav til nominell årlig sannsynlighet, fordi det er umulig å beregne 

skredsannsynligheten eksakt. Det skal i tillegg til teoretiske beregningsmetoder brukes faglig 

skjønn. I områder som kan utsettes for flere typer skred, er det den samlede nominelle årlige 

sannsynligheten for skred som skal legges til grunn. 

I fjellsider og skråninger der skred kan opptre tilfeldig langs fjellsiden, må sannsynligheten 

for skred ses i sammenheng med bredden på skredet og utstrekningen av det utsatte 

området. Nominell sannsynlighet for skred er i Plan- og bygningsloven definert som 

sannsynlighet for skred per enhetsbredde på 30 meter på tvers av skredretningen. Dette 

gjelder når tomtebredden ikke er fastlagt. I Statens vegvesen sine retningslinjer for veg er en 

enhetsstrekning definert som 1 km vei som ligger utsatt til for skred.  I dette prosjektet har vi 

valgt å følge TEK 17, og derfor delt den planlagte traseen opp i enhetsstrekninger av 30 m.  
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3 Beskrivelse av området 
Kartleggingsområdet ligger langs vestsiden av Flatsjå i Flatdal, omtrent 170 moh., i Seljord 

kommune. Den vurderte strekningen er ca. 5,5 km lang, se Figur 1. 

3.1 Topografi 
Mot vest stiger terrenget opp fjellområdet Skorven, med Nordnibba (1365moh.) og 

Skorvetoppen (1370moh.) som de høyeste fjelltoppene. Terrenget stiger bratt (>30°) opp 

mot 1000 moh., med flere bratte klippepartier (>45°). Fjellsiden har flere tydelige raviner og 

skredbaner. Selve snaufjellområdet er slakere med flere tjern og små vann på 1200-1300 m 

høyde. I øst avgrenses område av selve Flatsjå eller Flatdalsåi. 

Terrenganalysen er basert på en terrengmodell med horisontal oppløsning på 1,0 m x 1,0 m, 

bygget fra laserdata innfanget i 2017 av Terratec i forbindelse med deres arbeid med 

laserskanning for nasjonal detaljert høydemodell; prosjektnavn «NDH Seljord 5pkt 2017» og 

«NDH Kvitseid 5pkt 2017. Kart med terrenghelning beregnet fra terrengmodellen er vist i 

Figur 1.  

3.2 Geologi og geomorfologi 
Berggrunnen i dalsiden er kartlagt i målestokk 1:50 000 og består ifølge NGUs 

berggrunnsdatabase av kvartsitt (NGU, 2019a).  Kvartsitt er en hard metamorf bergart som i 

vesentlig grad består av kvarts. 

Ifølge NGU løsmassekart (NGU, 2019b), kartlagt i 1:250 000, består dalsiden av bart fjell. 

Øvre deler av fjellpartiet Skorven er kartlagt som forvitringsmateriale/ blokkhav. Ut fra 

tilgjengelige flybilder og dronefoto ser det ut som det er tilgjengelige løsmasser fra 

steinsprang og forvitring i raviner og nedenfor de bratteste fjellskrentene. I underkant av 

fjellsiden er det flere tydelige vifter fra tidligere skredaktivitet. Befaringen avdekket at det 

hovedsakelig er snakk om grove løsmasser. 

3.3 Vegetasjon 
Store deler av fjellsiden er dekket av vegetasjon opp mot 900 moh., men de bratteste 

fjellpartiene og terrenget over 900 moh. har liten eller ingen vegetasjon. Også flere av 

skredbanene har redusert eller skadet skogdekke som følge av skredhendelser, spesielt nord 

i området. 

3.4 Registrerte skredhendelser 
I Nasjonal skreddatabase (NVE, 2019a) er det ikke registret hendelser som går ned mot 

Flatsjå fra fjellområde Skorven.  

3.5 Tidligere rapporter 
Skred AS har tidligere utført en skredfarekartlegging for utvalgte områder i Seljord og Vinje 

kommuner på oppdrag fra NVE (NVE, 2018b). Her ble det utført en detaljert 

skredfarekartlegging for Flatdal og Århus. Da denne kartleggingen kun omhandlet områder 

med bebyggelse er ikke området på vestsiden av Flatsjå vurdert. 
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Skred AS gjorde en innledende skrivebordstudie av skredfare mot opplevelsesveien (Skred 

AS, 2018). Denne kartleggingen viser at så godt som hele den planlagte traseen for 

opplevelsesveien på vestsiden av Flatsjå ligger på vifter avsatt fra tidligere flom- og 

skredhendelser. I tillegg ligger planlagt boardwalk rett i underkant av noen bratte 

fjellskrenter som vil være potensielle løsneområder for steinsprang og isnedfall. Dette betyr i 

praksis at store deler av traseen kan bli truffet eller påvirket av skred. 

Figur 1: Kart med beregnet terrenghelning i dalsiden ved det vurderte området. Potensielle 
løsneområder for snøskred og sørpeskred er skissert. Steinsprang kan teoretisk løsne i 
terreng brattere enn 45°.  

3.6 Klima 
Nevnte NVE rapport (NVE, 2018b) inneholder en detaljert klimaanalyse basert på historiske 

data fra meteorologisk institutt sine målestasjoner. Formålet med klimaanalysen er å anslå 

Storskrida 

Tjostolvsnes 

Presteneset 
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hvor mye snø det kan forventes på bakken, samt nedbørmengde og vindretning i ekstreme 

nedbørsituasjoner som kan føre til utløsning av skred. Mer om dette i kapittel 4.1. 

3.7 Eksisterende skredsikringstiltak 
Det er ikke registrert sikringstiltak mot skred i NVE Atlas, kun tiltak i forbindelse med 

erosjonssikring av elva og regulering av Flatsjå.  

3.8 Flom – og overvannshåndtering 
Det er ikke utført en detaljert vurdering av flomfare- og overvannshåndtering for turveien. 

Befaringen avdekket at det generelt er mindre overflateavrenning enn forventet ut fra 

topografiske forhold i fjellsiden vest for Flatsjå. Dette antas å være grunnet høy porøsitet i 

løsmassene som primært består av grove steinsprangavsetninger, noe som fører til at 

mesteparten av vannet drenerer i grunnen, spesielt i nedre del av viftene. Dette var synlig 

som en rekke kildefremspring i nedre deler viftene. Det kan likevel ikke utelukkes at 

overflateavrenning kan forekomme i situasjoner med spesielt stor vanntilførsel. 



Oppdrag: 18436 Opplevelsesvei, Seljord. Detaljvurdering av risiko og mulige sikringsløsninger (HP 
18244) 
Rapport: Opplevelsesvegen om Nutheim – Skredfarekartlegging 
Dokument nr.: 18436-01-1. Dato: 2019-06-19 

Faun Naturforvaltning AS 10/28 

4 Vurdering av skredfare 
For generell beskrivelse av de ulike skredtypene, samt supplerende beskrivelse av området, 

refereres det til innledende skredfaglig notat (Skred AS, 2018). 

4.1 Snøskred 
For å evaluere faren for snøskred er det gjort en kartlegging av mulige løsneområder basert 

på kart, foto, befaring og terrengmodeller. Videre er det modellert utbredelse av snøskred 

fra disse ved å benytte den dynamiske snøskredmodellen RAMMS (Christen, Kowalski, & 

Bartelt, 2010).  

4.1.1 Løsneområder  

Løsneområder for snøskred kan grovt defineres som alle områder som kan akkumulere 

betydelige mengder snø med helling mellom 27° - 55°.  

Hele den østvendte fjellsiden vest og nord for Flatsjå består av større, sammenhengende 

områder med terrenghelning mellom 30-50°, noe som gjør dem til mulige løsneområder for 

snøskred. Mye av fjellsiden er også brattere enn 50°, men her antas snøen å løsne hyppigere 

som mindre skred på grunn av brattheten. Store deler av fjellsiden under 900 moh., med 

unntak av de bratteste skrentene, er dekket av vegetasjon. Dette hindrer til en viss grad 

utløsning av snøskred fra disse områdene, men over 900 moh. er vegetasjonen såpass lav 

eller fraværende at snøskred kan løsne.  

4.1.2 Dimensjonerende skred – bruddhøyde og friksjonsverdier  

For å beregne dimensjonerende skred er det tatt utgangspunkt i metodikken og resultater 

fra tidligere arbeid i Vinje kommune, utført på oppdrag fra NVE (NVE, 2018b). Grunnlaget for 

beregningene av dimensjonerende skred omfattet også beregninger av dimensjonerende 

bruddhøyder, valg av friksjonsparametre og sensitivitetsanalyser. Benyttede parametere 

oppsummeres i påfølgende avsnitt, mens for øvrig metodikk henvises det til nevnte rapport 

(NVE, 2018b).  

Dimensjonerende bruddhøyde for modellering av dimensjonerende skred er 2,0 m, noe som 

inkluderer et påslag på 0,5 m grunnet vindtransport. Dette på bakgrunn av resultater av 

klimaanalysen hvor det fremkommer at fremherskende vindretning er fra vestlig sektor, noe 

som vil føre til stor pålagring i disse østvendte terrengformasjonene. Friksjonsverdier i 

RAMMS (μ og ξ), er satt basert på volum, som anbefalt i RAMMS. Høydenivåene (standard 

1500 og 1000 moh.) er endret til 500 og 100 moh. basert på skjønn, kalibrering mot kjente 

hendelser og sensitivitetsanalyser. I tillegg er det for enkelte av skredbanene tatt hensyn til 

at det er tett skog nede på viftene.  

4.1.2 Utbredelse av snøskred 

Figur 3 viser modellert skredtrykk for snøskred fra utvalgte utløsningsområder i fjellsiden 

(volum 5 000- 35 000 m3, friksjonsparametre M100 inkl. skog). Figuren viser modellert 

skredutbredelse med bruddhøyder som er dimensjonerende for et snøskred med årlig 

nominell sannsynlighet 1/100 (2,0 m). Modellresultatene i de nordlige skredbanene, 

Storskrida i Figur 2, stemmer godt overens med vår vurdering fra feltbefaring og 
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flyfotoanalyse om at skred med årlig sannsynlighet 1/100 vil holde seg på viftene. Det kan 

ikke utelukkes at snøskred, eller skredvind, kan krysse elva når skredene går veldig store. Vi 

ble fortalt at støvskyen til et skred, altså skredvind, har fylt deler av dalen ved minst et 

tilfelle. Det er i dag ingen gode og velprøvde modeller for å beregne utbredelse og trykk fra 

skredvind til snøskred, men vi vurderer at sannsynligheten for betydelig skade fra skredvind 

er lavere enn 1/100 per enhetsstrekning langs turstien. 

For skredbanen ovenfor Humleneset er det tydelig skredskadet skog i øvre deler av 

skredbanen, men ikke i nedre del. I øvre deler av skredbanen stemmer modellresultatene 

godt med observasjoner fra flyfoto, men i nedre deler viser modellen at snøskredet kan nå 

helt ut på viften til Humleneset. Årsaken til dette kan være en retningsendring i ravinen, 

halvveis ned i skredløpet, som gjør at mindre skred normalt stopper eller mister mye energi 

her. Større skred med lavere gjentaksintervall, slik som det modellerte, påvirkes 

nødvendigvis ikke så mye av mindre topografiske forhold.  

Figur 2: Storskrida, klart definerte snøskredbaner ned mot Flatdal øst for Flatsjå. 
Vegetasjonen er tydelig påvirket og skadet etter tidligere snøskred. Turstien er planlagt på 
motsatt side av elva i forhold til fjellsiden, og vi vurderer at dette er i tilstrekkelig avstand for 
skred med årlig sannsynlighet 1/100.  
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Figur 3: Modellert skredutbredelse for snøskred. Resultatene er vist som maksimum trykk 
[kPa]. Turveien er vist med stiplet linje, mens skog er skissert med grønne polygoner.  

For skredbanen ovenfor Tjostolvneset viser modellen at snøskredet når helt ut på viften, 

uten at det er spor etter skredskadet skog i skredbanen. Tett vegetasjon i utløpsområdet 

indikerer at snøskred ikke løsner like ofte her som lenger nord. I tillegg er løsneområdene for 

snøskred mindre definerte på grunn av svært bratte fjellsider, slik at det er vanskelig å 

definere størrelse på løsneområdene, noe som i stor grad påvirker modellresultatene. Vi 

vurderer at frekvensen av snøskred som når ned til viften er lavere enn i nord, og at 

forutsetningene bak modelleringsresultatet vist i Figur 3 i området ved Tjostolvneset 

representerer et sjeldnere scenario enn 100 års skred. Vi vurderer derfor at ytre deler av 

viften ved Tjostolvneset har mindre sannsynlighet for snøskred enn 1/100. 

Storskrida 

Tjostolvnes 
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På bakgrunn av en helthetlig vurdering vurderes sannsynligheten for snøskred langs turveien 

som mindre enn 1/100. 

4.2 Sørpeskred 
Sørpeskred kan oppstå under ulike terreng- og hydrologiske forhold, og utløses etter 

forskjellige mekanismer. Sørpeskred utløses typisk fra slake og konkave terrengpartier der 

store snømengder kan akkumuleres og bli vannmettet uten at vann finner en naturlig 

avrenning. Myrområder kan i noen tilfeller ligge til rette for utløsning av sørpeskred, det 

samme gjelder mindre tjern og vann, som derfra har en tendens til å følge bekkeløp og annet 

forsenket terreng ned mot dalbunnen.   

4.2.1 Løsneområder 

Det øvre fjellpartiet har flere forsenkninger hvor sørpeskred kan utløses som følge av stor 

snøsmelting om våren eller store nedbørsmengder som regn på eksisterende snødekke. Det 

er også flere små tjern og vann på høyfjellet, og flere av disse har ifølge kartgrunnlaget lav 

eller ingen terskel, noe som gjør dem til mulige løsneområder for sørpeskred under isgang 

om våren. Eksempler på dette er tjern som drener ned mot Bjørndalen og Kløvbekken, samt 

fra Humlenesfjellet ned mot Tjostolvnes. I tillegg kan mindre utglidninger av snø fra små 

lokale, brattskrenter skape lokal oppdemming i ravinene under perioder med stor avrenning, 

slik at sørpeskred er en skredtype som er aktuell i store deler av det vurderte området.  

4.2.2 Utbredelse av sørpeskred 

Det er ikke noen kjent sørpeskredhistorikk i kartleggingsområdet, og befaringen viste ingen 

ferske spor etter sørpeskred. Eventuelle sørpeskred er vurdert til å følge eksisterende 

bekkefar og raviner ned mot kartleggingsområde og vifter i dalbunnen. Eventuelle 

sørpeskred i Kløvfossbekken, nord i området, er vurdert til å følge eksisterende bekkeløp ned 

mot elven Flatdalsåi, men ikke krysse denne med årlig sannsynlighet større enn 1/100.  I 

dette området passerer turstien på motsatt side av elven.    

Det kan ikke utelukkes at det kan gå sørpeskred ned mot Humleneset og Presteneset, men 

det er ikke observert spor i terrenget som underbygger dette. Viftene har i disse områdene 

generelt stor ruhet og tett vegetasjon, noe som i noen grad vil begrense rekkevidden til 

eventuelle sørpeskred. Det er også stor avstand mellom rotpunktet til viften og turstien, og 

det skal store sørpeskredhendelser til for at skredene skal nå ned til ytterkant av viftene. 

Sannsynligheten for sørpeskred ned mot turstien vurderes her som lavere enn 1/100. 

Ved den lille viften mellom de to planlagte bryggeanleggene, er det relativt kort avstand 

mellom roten av viften og turstien. Ravinen som leder ned til denne viften har ingen typiske 

løsneområder for sørpeskred, da det er bratt og skogkledt, og sannsynligheten for 

sørpeskred ned mot turstien vurderes også her som lavere enn 1/100.  

Basert på ovenstående vurderinger, mener vi at den årlige sannsynligheten for at sørpeskred 

når ned til turstien er lavere enn 1/100. 
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4.2.3 Løsmasseskred 

Ifølge NGU sitt løsmassekart er det i utgangspunktet ikke sammenhengende løsmassedekke i 

fjellsiden, noe observasjoner fra befaringen underbygger. Befaringen og dronebilder viser at 

det er tilgjengelig løsmasser i de fleste ravinene og nedenfor bratte skrenter, men at disse i 

hovedsak er grovkornede og stammer fra steinsprang og steinskred. Selve vifteformene 

består også av grovkornet materiale, sannsynligvis en del steinsprangmaterialer som er 

avsatt i ravinene før de blir transportert ned på viftene av vann og/eller store snøskred. På 

grunn av stor porøsitet i de grove løsmassene ble det ikke observert overflateavrenning på 

viftene, da avrenningen foregikk i grunnen og enten kom ut som små kilder nede ved 

innsjøen eller antakelig gikk direkte ut i grunnvannet. 

På Presteneset (WP 238 i Figur 11) ble det observert et nylig spor etter erosjon i forbindelse 

med en flomhendelse, se Figur 4. Det var ikke tegn til at masser var tilført fra øvre deler av 

fjellsiden, men stor vannførsel har ført til erosjon, noe massetransport og utvasking av 

finkornet materiale i nedre deler av viften. Mindre stein og grus ble avsatt nedenfor turstien. 

I dette området var det også tegn til aktiv erosjon i eksisterende traktorveier som antas 

benyttes i forbindelse med hogst.  

Figur 4: Aktiv erosjon etter relativ nylig flomhendelse (WP 238). 
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4.2.4 Løsneområder 

Det er ikke bratte fjellsider som er dekket med løsmasser i området, med unntak av 

vifteavsetninger. Ikke-kanaliserte jordskred vurderes derfor ikke å være en aktuell 

problemstilling i planområdet, i hvert fall når det gjelder scenarioer med gjentaksintervall 

opptil 100 år.  Det kan ikke utelukkes at flomskred kan forekomme ved stor vanntilførsel og 

flom, da steinsprangmateriale over tid kan fylle opp øvre deler av de bratte og smale 

ravinene i området.  

4.2.5 Utbredelse av jord- og flomskred 

Utbredelsen av eventuelle flomskred vil i stor grad være lik som sørpeskred, og konsentreres 

til ravinene med utbredelse på viftene i dalbunnen og langs Flatsjå. Stor ruhet og tett 

vegetasjon på viftene vil i noen grad begrense utløpet. Befaringen avdekket at flom og 

massetransport kan foregå på viftene, og sannsynligvis står for hovedparten av refordeling 

av masser på Tjostolvnes og Presteneset. Sannsynligheten for jord- og flomskred vurderes 

som lavere enn 1/100 for den vurderte strekningen. 
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Figur 5: Skyggekart over området, basert på laserdata. Kartet viser at store deler av traseen 
vest på Flatsjå ligger på flom- og skredvifter.  

4.3 Skred i fast fjell 
Fjellsiden består av en rekke vertikale til nær- vertikale klippebånd som er mulige 

kildeområder for steinsprang og steinskred. Selv om kvartsitt er en hard bergart er det 

registrert steinsprangur og ansamling av steinsprangblokker nedenfor flere av de større 

skrentene og i mange av ravinene. Mye av utfallet fra de bratte skrentene vil falle inn i 

ravinene som skjærer seg ned i hele fjellsiden. Flesteparten av blokkene ventes å stoppe i 

ravinene eller øvre del av viftene. Med ett unntak ble det ikke observert ferske 

steinsprangavsetninger eller spor etter steinsprang ved stien. I tillegg fikk vi opplysninger 

om, samt observerte, et relativt nylig steinsprang (ikke tidfestet, men godt synlig) nord for 

Flatsjå, der stien går på motsatt side av elven. I denne hendelsen løsnet anslagsvis minst 20-
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50 m3, og skredsåret av tydelig synlig i fjellsiden. Blokkene stoppet før eller i elven. Vi ble 

også fortalt om at en anleggsmaskin ble truffet av en stein på vestsiden av Flatsjå. 

Spådomsnuten er et potensielt ustabilt fjellparti og kan løsne som et fjellskred ned i Flatsjå. 

Det samme gjelder steinskred fra Spådomsklaven, som er vurdert til å ha en sannsynlighet 

høyere enn 1/5000 i NVE rapport (2018b). Slike utfall kan, i tillegg til å ha stor utstrekning, 

danne en flodbølge i Flatsjå. Foreløpige vurderinger av Norges geologiske undersøkelse 

(NGU) tilsier at det ikke er noen umiddelbare indikasjoner på at et fjellskred er nært 

forestående (Aulie, 2017).  

4.3.1 Løsneområder 

I den nordvestre enden av Flatsjå, mellom Humlenes og Tjostolvnes, er det to bratte skrenter 

helt ned til vannet, se Figur 6. Det at det ikke er en ur underkant her kan tyde på begrenset 

aktivitet, men vi vet ikke hvordan bunnforholdene ser ut under vann. Fjellsidene har i dette 

område en konveks form, noe som gjør at utfall fra øvre deler av fjellsiden, eller fra 

sidekantene, ikke vil ha bevegelsesretning rett ned i sjøen, men følge fallretningen ned mot 

ravinene som skjærer igjennom fjellet. Dette gjør at potensielle løsneområder som leder 

steinsprang rett ned mot turstien er noe mindre enn det størrelsen på fjellsiden skulle tilsi. 

Vi vurderer likevel at steinsprang som løsner rundt kote 500 moh. kan ha bevegelsesretning 

ned mot vannet, noe som tilsier en høydeforskjell på ca. 350 m.  

Fjellsiden er i dette området flere steder blankskurt, noe som tilsier at overflaten er den 

samme som under siste istid. Dette indikerer liten eller ingen aktivitet fra disse områdene. I 

andre områder er det tydelig sprekkesett og spor etter steinsprang, men det ble ikke 

observert ferske bruddkanter. Spesielt i nedre del mot sjøen, var det tidvis stor oppsprekking 

og flere delvis løse og helt avløste blokker, se Figur 10. Heller ikke her ble det observert helt 

ferske sår, men en gulgrønn lavart skilte seg fra omgivelsene, og vi vurderer at denne har 

tilhold på de ferskeste bruddflatene. Vi er usikre på hvorfor denne er så tydelig i nedre del, 

men ikke synlig oppover i fjellsiden.  

Det er flere områder i fjellsiden hvor steinsprang kan utløses med rekkevidde ned mot hvor 

turveien. Rett sør for Tjostolvnes, ved WP 242 i Figur 11 er en større fjellside med steinur i 

underkant. I tillegg er det flere mindre skrenter på begge sider av Presteneset, ved WP 234 

og WP 239.  

4.3.2 Utløpsområder 

Steinsprang fra øvre deler av fjellsiden vil hovedsakelig samle seg og stoppe i ravinene, og 

det vurderes at steinsprang ned langs ravinene og ut på viftene ved Tjostolvnes og 

Presteneset er svært lite sannsynlig. På Humlenes vurderer vi at planlagt sti går i tilstrekkelig 

avstand til fjellsiden til at årlig sannsynlighet for steinsprang ikke overstiger 1/100. Det 

samme gjelder nord for Humlenes hvor elva renner mellom den planlagte turstien og 

fjellsiden, og eventuelle steinsprangblokker vurderes å stoppe i elva. Det kan ikke utelukkes 

at steinsprang eller fragmenter fra steinsprang kan krysse elva i ekstremtilfeller, men dette 

vurderes som mindre sannsynlig enn 1/100.  
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For planlagt bryggeanlegg vurderer vi at sannsynligheten for steinsprang overstiger 1/100. 

Bakgrunnen er det stor oppsprekking og flere avløste blokker i nedre del av fjellskrenten. Det 

er i tillegg større områder ovenfor i fjellsiden hvor steinsprang kan løsne. I dette området er 

det ikke steinur eller slakere partier hvor stein som settes i bevegelse, kan stoppe før det 

treffer turveien, og alle nedfall vil derfor bevege seg rett ned mot bryggeanlegget. Det antas 

at enkelte stein som løsner i de øvre løsneområdene kan ha så stor hastighet at de flyr over 

bryggeanlegget, men topografien tilser at dette ikke er noe som kan påregnes i tilstrekkelig 

grad til at bryggeanlegget ligger skredsikkert.  

Figur 6: Oversiktsbilde over plassering av bryggeanlegg langs fjellsiden. En ravine med en 
mindre vifte kommer ned imellom de to planlagte bryggene.  

Også nedenfor brattskrenten ved WP 242 (Figur 11) vurderer vi at sannsynligheten for 

steinsprang overstiger 1/100. Her er det en bratt steinur (32°) i underkant av en fjellside med 

flere nær-vertikale klippebånd (Figur 7). Detaljerte dronefoto av fjellsiden viser mange delvis 

avløste blokker med overheng, samt spor etter tidligere utfall, men ingen helt ferske 

løsneområder (Figur 8). Det ble heller ikke observert skade på vegetasjonsdekke eller ferske 

merker i ura som stammer fra steinsprang som har passert og havnet i sjøen. 4-6 mindre 

blokker skilte seg fra omgivelsene og ble observert tett på hverandre. Disse antas å stamme 

fra en steinspranghendelse, men det er usikkert om de er remobilisert fra ura, stammer fra 

direkte nedfall eller fra menneskelig aktivitet i ura. Denne lokasjonen kan stemme overens 

Planlagte brygger 

Spådomsnuten 

Mulig isdannelse 

Steinsprang 
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med en kilde som fortalte at en anleggsmaskin ble truffet av en stein under arbeider med 

veien for tømmerdrift, men kilden er ikke stedfestet. 

Figur 7: Oversiktsbilde over strekning spesielt utsatt for steinsprang. 

På bakgrunn av en helthetlig vurdering, med stort potensiale for steinsprang, vurderer vi at 

sannsynligheten for steinsprang langs den vurderte strekningen stedvis overstiger 1/100. 

Spådomsnuten 

Tjostolvsnes 
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Figur 8: Nedre deler av fjellsiden viser mange partier med overheng og spor etter tidligere 
nedfall. Det er likevel få spor etter helt ferske utfall, noe som også underbygges av 
manglende observasjoner av ferske skredavsetninger. 

4.3.3 Isnedfall 

Nedfall av is er en problemstilling rett i underkant av bratte skrenter hvor det høst- og 

vinterstid renner vann som kan fryse og bygge opp tykke islag. Disse kan sprekke opp og 

løsne, spesielt under vårsmeltingen eller mildvær vinterstid. Først og fremst vil dette være et 

lokalt problem dersom turveien anlegges rett under bratte skrenter, slik som planlagt 

«boardwalk» mellom Humlenes og Tjostolvnes. 

På grunn av befaring sommerstid er det lite informasjon om lokal oppbygging av is vinterstid. 

Det var ikke overflateavrenning av vann i fjellsiden under befaringen, noe som kunne 

indikert en permanent vannkilde fra sprekkesystem eller lignende, men mørkere områder 

indikerer at det tidvis kan være økt overflateavrenning i enkelte områder (Figur 6). Dette 

underbygges også av enkle flytanalyser, som viser at overflateavrenningen samler seg i 

bestemte løp selv i den relativt plane fjellsiden. Eksposisjonen til fjellsiden er mot NØ, noe 

som reduserer sannsynligheten for nedfall siden det ofte utløses av kraftig solinnstråling. 

Samtidig vil eventuelle isnedfall i skyggesider ofte bli større.  

På bakgrunn av en helthetlig vurdering, vurderer vi sannsynligheten for isnedfall som større 

enn 1/100. 
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5 Faresoner for skred 
Det er tilsammen 10 av totalt 184 enhetsstrekninger av 30 m hvor sannsynligheten for skred 

overstiger 1/100, se Figur 9. Steinsprang, samt isnedfall langs planlagt bryggesti, er 

dimensjonerende skredtype. 

Figur 9: Skredfarevurdering for planlagt tursti. 

Tjostolvsnes 

Prestenes 
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6 Mulighet for sikring 
I det følgende avsnittet er de mest vanlige sikringsmetodene for steinsprang og isnedfall 

skissert, da steinsprang og isnedfall vurderes som dimensjonerende skredtype i de 

områdene hvor turveien er vurdert til ikke å tilfredsstille sikkerhetskravene til 

sikkerhetsklasse S1 (1/100). Avsnittet er ment å gi oppdragsgiver en oversikt over mulige 

sikringsløsninger og et grovt prisoverslag på en minimumssikring, slik at man kan vurdere om 

man vil gå videre med sikring av området.  

Det totale omfanget er av sikring må vurderes nærmere dersom det ønskes å gå videre med 

prosjektet. Vi vurderer at fjellrensk av nedre del av fjellsiden ved de mest skredutsatte 

partiene, samt en gabionmur i nedkant av en bratt steinur, er minstekravet av sikring som 

bør utføres dersom det legges til rette for en turvei. Isnett ved behov. Fanggjerder mellom 

fjellside og turveien vil redusere risikoen ytterligere, men har en veldig høy kostnad per 

løpemeter.  

Fjellrensk og etablering av sikringstiltak må utføres av kvalifisert fjellsikringsfirma. 

6.1 Beskrivelse av aktuelle sikringstiltak 
Permanente, fysiske sikringstiltak mot skred kan deles i to grupper; sikringstiltak som 

stopper eller leder skred vekk fra utsatt objekt, eller sikringstiltak som reduserer 

sannsynligheten for at skred utløses. For steinsprang kan dette gjøres ved enten å sikre eller 

fjerne ustabile parti fra kildeområdene ved rensk, bolting eller bånd, eller ved å hindre at 

utfall når objektet, f.eks. steinsprangnett. 

6.1.1 Rensk 

Rensk kan utføres enten med spett eller med luftpute. Spettrensk benyttes der ustabile 

partiene er helt avløst og med begrenset størrelse, da den drivende kraften baseres på 

muskelstyrke hos sikringspersonell. Blokker som er for store til å fjernes med spettrensk eller 

for risikable til å sikre med bolter eller nett, kan fjernes med luftpute. Bruk av luftpute er 

best egnet der luftputen kan plasseres mot en plan baksprekk, som motstand når luftputen 

ekspanderes. Før ekspansjon er luftputen 1,5-2,5 cm, og fult ekspandert kan den bli opptil 50 

cm. Luftputer finnes i ulike former og størrelser opp til et areal på ca. 1 x 1 m.

6.1.2 Sprengning 

Sprengning benyttes når det ustabile partiet ikke er mulig å fjerne på annen måte eller at 

andre sikringsmetoder er for kostbare. Før det sprenges må det ustabile partiets volum 

estimeres og hvor utsprengte masser evt. kan avsettes. Etter sprengning kan det fortsatt 

være ustabile blokker i skjæringen, og det kan derfor være behov for både rensk og bolting 

etter sprengning. 

6.1.3 Bolting 

Bolter kan benyttes om det ustabile partiet ikke er mulig å fjerne. Det finnes ulike typer 

bolter, og hovedtypene kan grovt deles inn i endeforankrede, innstøpte, kombinasjonsbolter 

og stag. Innstøpte- og kombinasjonsbolter benyttes vanligvis til permanent sikring, men 

endeforankrede bolter kan være et alternativ i naturlige fjellskrenter. Stag benyttes normalt 
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når boltelengden overstiger 6 m. Bolting benyttes ofte i kombinasjon med andre 

sikringsmidler, som nett eller fjellbånd, for samvirkende effekt. 

6.1.4 Nett og fjellbånd 

Nett benyttes på både skjæringsflater med oppsprukket berg, naturlige fjellskrenter og 

urmasser med til dels store og løse steinblokker. Nett benyttes også til å sikre mot isnedfall. 

Det finnes ulike typer nett, som er tilpasset ulike dimensjonerende formål. Hovedtyper er 

flettverksnett, steinsprangnett, wirenett og forsterket steinsprangnett. Fjellbånd benyttes i 

kombinasjon med bolter, slik at antall bolter kan reduseres sammenlignet om det ikke var 

benyttet fjellbånd.   

6.1.5 Fanggjerde 

Fanggjerder er per i dag tilgjengelige på marked med høyde opptil 9 m og i stand til å stoppe 

blokker med energi opptil 10.000 kJ. Fanggjerder benyttes i høye fjellskrenter der det er 

potensiale for ustabile partier i relativt stort omfang, og der aktive sikringstiltak i skrenten 

blir for omfattende eller kostbart. Fanggjerder plasseres vanligvis i nedre del av skredløpet. 

Det må imidlertid settes av en sone mellom fanggjerdet og objektet, slik at gjerdet kan 

deformeres ved steinsprang. Denne sonen vil normalt være 5-10 m, avhengig av gjerdets 

kapasitet og høyde. Fanggjerder må detaljprosjekteres etter en nærmere vurdering av 

dimensjonerende blokkvolumer, -hastighet, -energi og spretthøyde. 

6.2 Enhetspriser og kostnadsestimat 
Kostnadsoverslagene for de ulike sikringsløsningene er basert på enhetspriser i Tabell 2. 

Enhetsprisene baseres på kjennskap til og oppgitte priser fra liknende prosjekter, 

kostnadsoverslag tilsendt fra ulike leverandører og erfaringsdata fra bransjen. Det mest 

konservative kostnadsoverslaget er valgt der det er flere priser og prosjekter å referere til. 

Kostnadsoverslagene er derfor grove og må forventes å kunne variere, blant annet på 

bakgrunn av nærmere prosjektering av sikringsløsninger, omfang av sikring, valg av 

leverandør og tilgjengelighet av masser. 

Tabell 2: Enhetspriser for utvalgte skredsikringstiltak. 

Sikringstiltak Enhet Enhetspris (NOK) 

Fjellrensk m3 380 

Fangnett (steinsprang) m 43 750 

Isnett (inkl. rensk og bolt) m2 2 625 

Tørrmur/gabion m3 4 375 

Bolting stk 5 250 

For å estimere omfanget av rensk er bredden på nødvendig bryggeanlegg (ca. 200 m) 

multiplisert med 10 m høyde av nedre bergskjæring. Dette gir en totalkostnad på 760 000 

NOK. I tillegg kommer eventuell sikring mot isnedfall, hvor vi estimerer minimum 300 m2, 

noe som gir en kostnad på 787 500 NOK. For en 2 m høy gabionmur langs den 60 m utsatte 
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strekningen sør for Tjostolvnes, estimerer vi en pris på 525 000 NOK. Dette gir et grovt 

kostnadsestimat på en minimumsløsning på ca. 2,1 mill. NOK. 

Vi anbefaler å ta en befaring med et godkjent fjellsikringsfirma for å få et mer detaljert 

prisestimat. 

Figur 10: Eksempel på helt avløste blokker rett ovenfor planlagt boardwalk. Disse bør fjernes 
eller sikres før et eventuelt arbeid med brygge og tursti påbegynnes.  
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7 Konklusjon 
Skred AS har kartlagt skredfaren for en planlagt tursti i ved Flatsjå opp mot sikkerhetsklasse 

S1 i TEK17. Dette innebærer at den nominelle årlige sannsynligheten for skred ikke skal 

overstige 1/100 langs en enhetsstrekning på 30 m.  

Den vurderte strekningen er ca. 5,5 km lang, og store deler av strekningen ligger på vifter 

avsatt fra tidligere flom- og skredhendelser, eller rett i underkant av bratte fjellsider. 

Skredvarevurderingen har avdekket at så godt som hele den planlagte turstien ligger i 

skredutsatt terreng, men at sannsynligheten for skred mot store deler av strekningen er 

lavere enn 1/100.  

Det er vurdert at to delstrekninger av turveien ikke tilfredsstiller sikkerheten for skred 

grunnet faren for steinsprang og nedfall av is, en totalstrekning på ca. 300 m. Dette 

innebærer at det er behov for sikringstiltak for å tilfredsstille sikkerhetskravene mot skred i 

TEK 17 i disse områdene. Vi foreslår at det minimum utføres fjellrensk for nedre deler av 

fjellskjæringen for planlagt boardwalk, i tillegg til at det i nedkant av en bratt steinur bygges 

en gabionmur som stopper de minste utfallene. 

Vi anser det som umulig, ikke minst fra et kostnad-/nytteperspektiv, å fullstendig sikre de 

mest utsatte strekningene mot skred, slik at det ikke blir noe restrisiko. Dette gjelder spesielt 

da steinsprang er den dimensjonerende skredtypen, noe som teoretisk kan oppstå hele året 

og under alle værforhold. Dette innebærer at det alltid vil være en liten risiko forbundet med 

å benytte turstien. Vi vil likevel ikke konsekvent fraråde å legge til rette for en tursti da 

risikoen for å bli truffet er svært liten grunnet lav sannsynlighet for skred, samt kort 

oppholdstid i skredutsatt område for brukeren. Generell konsekvens og risikovurdering er 

diskutert i tidligere rapport (Skred AS, 2018). 

Dersom det ønskes å tilrettelegge for en tursti i området, anser vi det som viktig det 

informeres om risikoen knyttet til skred (f.eks. med skilt i begge ender av stien). I tillegg 

anbefaler vi at det ikke legges til rette for lengre opphold (f.eks. med benker og 

utsiktsplasser) i de mest skredutsatte områdene, som er mellom Humlenes og Presteneset, 

samt nord i området ved Kløvfossbekken og Storskrida grunnet snøskred.  
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9 Vedlegg: Befaringsnotater 

 

Figur 11: Kart over veipunkter fra fotbefaring langs søndre del av turstien. 

Tabell 3: Notat til GPS punkter 

WP Beskrivelse 

Fra båt Strøk og fallmålinger fra båt: 330/72, 270/88,080/26, 170/80 

På land Strøk og fallmålinger fra land. 300/50, 110/82, 230/88,70/78 kvartsrik, 
310/42, 125/80. Gule felter, lav, antatt fersk? Skurt oppe. 

WP 231 Eksempel på mindre skjæring som ikke anses som potensielle 
løsneområder, lav høyde 

WP 232 Fjellglenne inne i skog, ikke ferskt. OK 

Prat Lønnestad prat. Ta ut skog. Ved jobb med vei over ur kom det en gang en 
stein som traff maskin.  

Tjostolvsnes 

Prestenes 
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WP 233 Liten stikkrenne, ca. 20 cm. Litt transport av grus, sand. 

WP 234 Steinur. Liten skrent. Tett vegetasjon i side. Mye små blokker 

WP 235 Eldre steinur. Svært mosekledd og stor skog. 

WP 236 Presteneset. God avstand til fjell. Rygg rett opp 

WP 237 Gammel ur 

WP 238 Fersk flom/erosjon. Mest vaska bort evt. finstoff. Ser ikke ut som tilført 
masse. Ingen leveér. 

WP 239 Fjellskrent. Flere store løse blokker i bunn. Korte utfall. 352/68, 326/82, 
100/78 

WP 240 Gammel ur, ingen tegn til aktivitet. 

WP 241 Ur uten skog. En mulig hendelse. Ingen aktivitet. Mulig denne ura grunneier 
snakket om? 

WP 242 Blokk i vei, remobilisert? Bratt ur. "Ferske" blokker rett ved 4-6 stk. Ser ikke 
noe løsneområde eller skredbane i skog. Ura 32 gr i snitt. Nedre del litt 
brattere ved vei (menneskelig inngrep?). D 60*50*20cm, 60x35x35cm 

WP 243 Stor vifte, i nedre del eldre erosjonsform. Vasket ut finstoff? Ingen nylig 
aktivitet. Noe vann. Tynnere skog, sjekk mulig snøskred/hogst? 

WP 244 Gammel koie og uthus 

WP 245 Bekkefar, hele veien mot neste WP er det gamle former 

WP 246 Kilde utløp (former dannet fra utvasking under)? 

WP 247 Åpen ur, glenne. Ikke tegn på aktivitet. Mye vann kommer ut hit i grunnen. 

WP 248 Overgang til fjellside. En del sprekker. Store blokk oppsprukket nedre del. 
240/87, 127/86, 194/20, 325/20 

WP 249 Ur, siktelinje fjelltopp mot høyre 40 grader, tatt dronefoto av 

WP 250 Også litt vann utløp, forgreining av stor hendelse. 

WP 251 Flom/flomskred. Ikke så mye erosjon over her. Ser ut som har dratt med 
seg/flyttet på en del herifra og ned. Mulig pga. lita kneik. 

WP 252 Erosjon i vei. Området med mer finkornet materiale. 

WP 253 Erosjon i vei har tatt av fra veien og gått ned her. 

WP 254 Ur, samme som tidligere. Ur ca. 30 grader, planert ut? Slakt/plant område 
5-10 m på innside vei. Lite blokker utafor vei, men noen på 1 kubikk. Ut os 
fra grunnen.   
Bratt skrent i skog tett inntil vei. Ikke nedfall i grøft (ryddet?), ingen skader 
trær. Mye mose, buskas og trær i vegg, OK. 

WP 255 Liten skjæring over/tett på vei. Ingen ferske spor, glatt, lite oppsprekking 

WP 256 Blokk 5x4x4m. Ellers flatt området. Liten bekk. Langt unna skrenter. Litt 
bortafor ved hytte, vaska ut en del på nedside av vei/kulvert. Kulvert dia 
100 cm.  

 


